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Ansökan om nedsatt hämtning av hushållsavfall 
För handläggning tas en avgift ut enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige på 890:- (2019) 

Denna ansökan avser (kryssa för alternativ) 

Ansökan om nedsatt hämtningsfrekvens (6 hämtningar/år) ”miniservice”. 

Ansökan om total befrielse från sophämtning. Om jag inte erhåller total befrielse, söker jag nedsatt 
hämtningsfrekvens. 

Fastighetsbeteckning: 

Sökandes namn: 

Adress: 

Postadress: 

Tel.nr: Personnummer 

E-post:

Fastigheten har __________ st boende 

Fastigheten är  permanentbostad fritidshus används för annat ändamål 

Enligt renhållningsordning för Vara Kommun, krävs att du källsorterar dina sopor för att få miniservice. 
Beskriv hur du hanterar det avfall som uppkommer i hushållet och var du lämnar utsorterat avfall: 

Glas: 

Papper: 

Metall: 

Plast: 

Pappersförpackningar: 

Farligt avfall (t.ex. lösningsmedel, färgrester, batterier, spillolja): 

Grovavfall (t.ex. kylskåp, kasserade möbler): 

Komposterbart avfall (trädgårdsavfall, köksavfall): 
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Övriga synpunkter: 

 ..................................................................................................... 
Ort och datum 

 ...................................................................................................... 
Sökandes underskrift 

Blanketten skickas till Vara Kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 VARA eller 
miljo.bygg@vara.se 

Behandling av personuppgifter
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen. De 
personuppgifter som du lämnar i denna handling behandlas digitalt av Miljö- och 
byggnadsnämnden för att ärendet ska kunna handläggas, för administration och för statistik. 
Du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som rör dig och som vi 
behandlar. Nämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas 
av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
För mer information om kommunens behandling av personuppgifter, se
www.vara.se/personuppgifter

www.vara.se/personuppgifter
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